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A Bajtársi Egyesületek országos Szövetségének időszakos kiadványa
Á kiadvány |érí|ésmentes' sokszorosílhaló

A Taúcsadó Testület aiinl.nsa a BEosz iöyóbeti statégiájónakÍő in1nlaihoz

A BEosZ jövóbeli stralégiájánák kia
lakításánál' a módosításnáI fi gyelembe
vehet6 köÍülmények: a honvédséget. il.
letve a katoná*at érintó 2001' évi a ka.
tonál. jogállásáról szóló töwény terae
zeí módosítása. amely á nyügállo
mányú katonálQt is fogja éÍinleni a
táÍsadalmi bizlosítási ellátásokra
(nyugdíj' egészségügyi' szociális. és
kegyeleti' stb.) fog kilerjedni. Ahonvé
delmi vezetés korábbi nyilatkozatai
szerint az eddigi szabályozáshoz viszo
nyítva a különböző ellátások csökl €n
tésére sor fog kerülni.

A honvédség további leépítése' a
helyórségek csökkentése' a sorkalonai
szolgálat megszüntetése kapcsán, mind
a honvéde]mi táÍcánat' mind a szöve.
ségnek új módon kell meghatáJozni'
kialakítani a honvédelmi politika társa'
dalní megjelentetését' a végzés módjái
és eszközét.

Tovább ío]yik a nemzedékváltás
nind a tagság, mind a tagegyesületek
vezetésében' A köze]múltban nyugál.
lomlínyba került katonákbó], vagy a hi.
vatásos ál1ománybó1 va]ó utánpótlás
igen lassan halad (báÍ egyes tagegyesü.
letek a hivatásos állomány k&ében ér.
tek el eredményeket). A katonák szá.
tnának lassú csőkkenését eredi a nem
honvédségtől sz]írmazó tagok és tag.
egyesültek jelentősebb számban való

A régiókba való szervezés szűkséges
és eÍedményes volt. A tagegyesületek
számának megnövekedése. a kült'nbi''
zó változások kapcsán' megnövekedett
feladataikkal nem fejlódött arányosan
szewezeti stnrktúIájuk és a :nűködési
feltételek'

Többek véleménye szerint a szövet.
ség vezetése az alapcélokat meglehetó.
sen tágfi éÍelmezi' els6sorban a hon.
védelmi társada1mi szolgálatát' sok a
honvédelmi tátcától eredó feladat (ren.
dezvény. évfordulók). Az alapíió tag-
egyesületek a szövetséget elsősorban a
katonlík oÍszágos érdekvédelmére hoz
ták létre' ós emellett vállálták élethi-
vatásuknak negfeLelően a honYéde'
lem társada|mi szolgá]atát. Tehál az
alapcélok nem cserélhetók fel.

Az új helyzetből levonbató főbb kó

i' Az alapcélokal illelően vissza
kel] lémi az eredeti szándékhoz' Ezen
belül a szövetség munkájának közép
pontjában a nyugálionányú (általában
a kalonák) oÍszágos érdekeinek képvi
seletét kell végezni. Á1 kell tekinteni a
képviseleti mun}á eddig alka]mazolt
1bmáit, eszközeit.

2. A honvédelem táÍsadalmi szol
gáIatát i]letően, mind taJtalmi feladata
it' Ínind a1kalmazandó foÍnáil' €szkö
zeit az új helyzethez kell igazítani (lásd
bővebben a TT korábbi ajánlásait.

A jövőb€n a stratégiáÍ. hangsú]lyal a
2001' évi jogál]áSról szóló törvényben
Iögzített módosítás e]lenére is) az ál.
lam és az á]lomány tagjai között létÍe.
jött sajátos közszolgálati jogviszonyból
fakadó, a katona egyedü] álló, kii]önle.
ges szerepére kell építeni. A tervek a
szövetség vezetői előtt Észben ismer-
tek. mlísÉszt a kózeljövóben ismetek
lesznek. Igen íontos, hogy azokat -

mint teÍezeteket - megisnerjúk és k-
dolgozásukban való részvételeinket ha-
tárczottan ieényeljük.

Akaratunt és befolyásunk elősítése'
alátámasztlísára. ügyeink' javaslataink
érvényesítésére keÍesüIrk minél több
szövetségest' kezdeményezzünt nriné1
több együttmíködést' egységes fellé-
pést' dz azonos érdekeket védó. illető-
leg velünk' illetóleg az üggyel szimpa-
tizáló szerveze.ekkel. Használjuk fel a
nyilvánosságot' a sajtót' a különbözó
fórumokat' minél több alkalommal hi
vatkozzÚk a törvényi indoklásla' a ka-
tonai száldrodalomra.

A ji'vőben megnövekszik a HÉF ü]é
sek helye és szerepe. alaposan készül
jüÍk fel és szereplésünkkel biztosít
sunk nagyobb nyilvánosságot' A nyug.
állományú katonák fórumát az érdek-
védelmi munkában jobban ki kell hasz.
nálni, a kölcsónös infomáción nil a
szövehég befolyásána} erósítését is
szolgálhatja' Minden fórun ülését '.ál
lásfoglalással'' kell zámi' ábban áz el
hángzott jávás|atokat ósszegezni és az
illetékes szervek útján (HEF' államtit
káJ) a miniszterhez elóteÍjeszteni'
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A honvédség ÍefoÍrnjával összenig8ő
vdtozások; a sorkatonai szolgálat Ineg
szüntetésel a hivatiísos hadseregre való
áttéÉs; a helyőrségek (tatonai .Ial la
tok' kiegészítő paÍancsnokságok) je|en
t6s számrínak megszünteíése; a háderó
feladatainak. he]yének és szerepének
módosulása. stb. tehát a honvédelem' a
honvéde|mi poliúka sokÉtű vfltozása
megköveteli e t€rületen a szövetség
konplex átalakulását. A Tanácsadó
Testiilet effe vonatkoáan a 'PáJbe
széde'. című' valamint a ,Jfutonanern
zedékek viszonylínak ala}u]ása.' című
ajánlásaiban a javaslatait megtette.

A szövetség az elnúlt időszakban .
az összlétszámot tekintve, kivéve a
honvédségtől származó tagokat - ered.
nényesen építkezett' A jóv6ben a hon-
védségi nyugdíjasok és a hivatásos ál
lomány köÉb61 való tagok utánpótlá'
sáJa kell nagyobb figyelmet íordítani.
A hivatásos áuomány szímÍa _ né.
hány tagegyesület jó példájára - olyan
speciális fomákat kell kialakítani'

amelyben jobban megőÍizhetik önál]ó
ságukat. a tagegyesü]etek műkódési
rendjét61. programjaitól eltérően és
f üggetlenül alakíthatják progTamjaikat'
soktal lazább keÍet€k között míköd
hetnek.

A tagegyesületek és a régiók lámo
gatását a feladatok folyamatos növeke
désének arányában (p1. honvédelmi'
politikai' társadalmi köze]ítése és kép
vise]ete) kellene növelni' Ennek lehe
tóségeit a közeljövőben indokol( meg
vizsgálni'

A Égiók szövetségen belüli struktú
rájában' a tagegyesü]etekbe való viszo
íyában elfoglalt he1yét és szeÍepét ren
dezni kell. A Égióvezetés jelenleg nen
választott szervezet. nem önál]ó jogi
szenély. Ez utóbbi oknál fogva nem
folytathat pénzkezelést, nem fogadhat
el szponzori támogatást, önállóan nem
vehet részt pályázaton' stb'

A szövetség vezetési struktúÍájában
Íendezni kel1 a Tanácsadó Testiilet és a
''tagoza1ok'' helyét és szerepét. A TT

közvedenül az elnökség minl testület
- és az e]nökhöz' mint szenélyi fele.
lőshöz taÍozzon' Tagiái egy.egy terü.
let szakértőiből állhatná} (7 9 fő)' akik
a TT-ben dolgoziak, de egy egy fel-
adatra az e]nökség kózvetlenül iS fel.
kérheli őket'

A',tagozátokat.'' mint szervezeteket
- igény hiányábárr és mind tovább ta.
golná' a szervezetek ezzel bonyolultab.
bá tennék az irányítást nem jndokolt

létrehozni. A különbözi' nem honvéd.
séghez iatozó tagság sajátos érdekeik.
kel való foglalkozására (figyelernmel
való kíséÍés' összegzés' koordinálás' a
szervezetben való képviselet' stb.) az
elnókségen be]ü] ügyvivői szintű '.fele.
i6st'' lehetne megbízni'

A szövetség ,}Iílevelét'. amelynek
tartalmi színvonala jelentósen emelke'
dett - valódi újsággá kell fejleszteni.
He]yét és szeÍepét a szövetségen beliili
táJékoztatásban, az infoÍmációcserében
iátom. Jelen]eg sokna} tűnik a kü]ön
böző rendezvényekől töíénó tüdósí
tás. Az egyes feladatok végzéséhez
szükséges tartalmi és módszeíani tá
mogatásra kel] nagyobb figyelnet for-
dítarli' Több helyet kapjon a lapban az
összehangolás' a kooÍdinálás' á segító

d|.vógh Ferenc n}á' |ezérc7ed.s
TT 

"lnökeU.i.: Kéren az eg}esiileteket (klübo
kat) és taqságukal, ho9 ú ,ilaa yag
qal kapcsolalos úlenénJiiket, iayasla
taikat 2007 ' januáf 3 1 .ig j tassák el a
REosz elnökségéhe, (BÚjtársi Epe
süIetek o|szágos szbelsége ]087 Bu.
dapest' Kerepesi úl 29/B', Fa:( 06']
2 ] 0 75 l 3, enaíI : beosz@l.onLine.hu
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KEPEK A BEOSZ ELETEBOL

sipos Géza

BEOSZ elnóke

Péte| LúszIó
nJa, ezredes

HoKoSZ íj|jNe2ető

Közös köz lemén y az egyÜttmííködésrő|
A Bajtársi Egyesületek onzágos szövetségé-
nek és ! Honvédségi Nyugdíjas Klubok orszá-
gos szövetségének vezetói a stefánia palotában
megbeszélést folytattak a jövó év közös felada-
tairól, az együttműködés továbbfejlesztéséúl.

A szövetség vezetői az a1ábbiakban álapodtak
meg: l.) Módosítják a 2001.ben aláíít EgyÍitt
működési Megállapodást az Móta eltelt időben
ke]etkezett változásoknak és igényeknek meg-
felelően' kü|önös tekintettel az éIdekvédelemre
es a7 e8)üÍmúködés uj |ehelóségeiÍe.2.) Atte-
kintik és saját fórumaikon 2007.I. negyedév vé-
géig értékelik a 2005. máÍcius 30-án kiadott
,,Közös Köz]emónybel'' meghatározoÍt felada-
tok teljesítését' 3.) Közös koordinációs bizottsá-
got hoznak létre, amelynek feladata a két szö-
vetség (BEosZ HoKosZ) ,'közös jövője'' le-

hetséges viíltozatainak, formáinak kidolgozása'
egyeztetése és közös javaslatok kido|gozása az
elnökségek számára. 4') Megerősítettók a két
szervezet iíltal közösen kezdeményezett, Íende-
zett és vállalt lendezvényeik iÍánti igényt' külö-
nös tekintettel a 200,7 ' őszére Komáromba ter
vezett Honvédségi N}.ugdíjasok országos Ta
|ákozójáta' 5.) Rendszeresen' a szövotségük,
tagszeÍvezeteik életét, rendezvényeit bemutati
íásokat közölnek egymás lapjaiban' 6') A BE-
oSZ Elnőksége átadta a 200,7. évi munka- és
Iendezvényterveit, a HoKoSZ pedig vá|lalta
saját tervének átadását'
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Erősödik a bajtársi összefogás
Ezzel a címmeljelent meg interjú a Ma
gyar Honvédban sipos Géza nyugállo
mányú ezrcdess€l' aki inunáÍ tíz éve a
BEosz elnőke' (Ezúttal a ciH( róvidí
tett változatát kőzöljük.)

- MesalakulásakoÍ a BEosz a hon-
yédelen üqJének szol8,jla,fu és az ér
dekvódelni' érdekkéP!íseIeti n|unkát
úIlal|a Íel' változ|ak'e nzenha| éy so
,jn ezek a célki,űzósek?

- szóvetségiink alapvet6 célkitűzései
a megalakulás óta lényegesen neÍn vál-
toztak' hiszen ma is f6 törekvésünk a
honvédelem goÍdolatának eÍ6sÍtése,
katonai hagyományainl ápol]ísa' ta&iai
nak és tagegyesületeink, valamint a
honvédség gondoskodási ki'Ébe taío
zók éÍdekképviselete' éIdekvéde|me.
Az évek sonín ezek a kiemelten íontos
tennivalóink b6vültek a szociális és ka
ritatív levékenységgel' fel fudfunk vál
lalni kultunílis' életmódjavíó pÍogra.
mokat és hagyományos Íendezvé
nyünkké vált a katonanemzedékek
évenként soÍra keÍüló hlálkozója'

Az ''E|etet az éveknek.' jelnondat
szellemében immáÍ hat alkalommal
rendeztük meg a nyugállományú kato'
nák' a honvédségi nyugdíjások oÍsá'
gok tanácskozását. A legutóbb rende-
zett nyugdíjas.fórumokon például maJ.
kánsan megfogalmazódott, ho8y a hon
védségi gondozásbaí lévők közül ma
máÍ közel tízezÍen egyedül élnek'
ugyana*tor Ínég csak a honvédelmi tá].
ca teNeiben szeÍepel a honvédségi idő.
sotthon felépíiése. ÉÍdekvédelmi' óÍ.
dekképviseleti tevékenys€günk során
ugyanatloÍ sikereket is éÍtúnk el, s
ezek közül a ]e&jelent6sebb az' hogy -
a BEosZ kezdeményezósének és kitar.
lásának köszönhetően - a múlt év vé-
gén elfogadott' módosított jogál|ási ü'Í-
vény ezredesi Íendfokozatig ismét |ehe-
tóvé t€szi a nyugá|lományú katonák
egyszeri elólépletéséi.

Miké|l| fáltozotl |izenhal é,, ala a
BEosz lagósszetétele' tapasztalhaló.e

- Tiz€nhat éw€l ezelőtt. a BEosz
megalaku|ásakor' szövetségünk lagsá-
gának löbbsége hivatásos katona voll' a
katonaözvegyek viszont kevesen vol.
tak. NaPjainkban a hivatásos katonák
száma nem éri el a tíz százalékot szö-
vetségünkben. akatonat'zvegyekszáma
viszont megsokszorozódott. Jelen|eg

szövetsógünk ta&jai közül mioden hár
madik katonaözvegy' trvendetes vi
szont' hogy szolnokon és Pápáí nemÉ
giben tómegesen lettek szövetségiint
tagjai az aktív katoná}' és megalákuLt a
Békefenfuartók Bajtátsi EgyesüIete is'
ame|y ugyan€sak egyesü|eteink szjmát
gyaÍapíÜa' Az évek sor'íÍ a BEosz
tagsága valóban e1id6södött, s ez rész
ben annat a kilve&ezménye. hogy a
koÍkedvezméÍ'nyel nyugállományba
került hivalásos ka(onák tóbbség€ mun-
kát vá|lalt' s nem lépett be tagegyesüle.
teinktÉ' Nem mondlunk le a fiatalabb
koÍosztiílyhoz taíozó nyugállományú
katonák tagtoborz ásá!óI' de beláljuk'
hogy ez nagy tiiÍelmet és kővetkezetes-
séget igényló feladat. A katonaőzve.
gyek - amint az m€gnyilatkozás.tikbjl
kitűnik azért leltek a BEosz ta&jai'
meÍt még most is ezeÍ sállal kötódnek
a honvédséghez, hiszen férjei} mellett
küzdötték végig az él€tüket'

- A régiók yezetése hoqJan Íoqja
össze a |aqe gyes ijle |e t?

- Két éwel eze16tt dtjntijtt a BEosz
közgyűlése arról' hogy tagszeNezete
ink hét Íégióba tömörütnek' és a Íegiók
vezetői egyben |agjai a szövetség el
nökségének is. T;zennyolc tágegyesüle
tünk a dól.alföldi régióhoz t.trtozik. A
régiók vezetóségei önállóJn' a helyi kö
Íülmények figyelenbevéte|ével levé
kenykednek' és most árm töÍeksztjnk'
hogy Ínunkájuka( koÍszerű technikái
eszközök (példáu| sziíÍtító8épek) be'
szerzésével is segítsiik. A BEosZ e}'
nöksé8e nenÍé8iben eleÍnezle ̂  É8ió.
vezet6ségek tevékenységét' és ennek
soíán m€gállapítást nyert' hogy a mun'
kájuk nyomán szeív€zettebb' sokszí
nűbb és mozga]masabb tett hgegyesÍi.
leteink élete.

_ Miben nehé,séeekkel keriil|ek
lzenbe az utóbbi időbe a BEosZ lag'

- Tagegyesületeink többsége még ma
is anyagi gondokkal küszködik' bár az
utóbbi idóben javult a helyzel' hiszen
e]nökségünk a tag€gyesiiletek munkí-
iíhoz ez évben összesen több mint 5
millió forintot tudolt biztosítani' A BE.
osz elnöksége ajövdben (egy helyzet.
f€lméés ut.ín) átgondoltabban' €lsősoÍ.
ban a n{szorultság alapján ad anyagi á-
mogatást a tagegyesü|eteknek' de fi-
gyelembe veszi azt is' hogy a taía|mi

munka terén milyen eredményeket ér-
tek el. Tagegyesületeinkn€k tehát ki is
kell éÍdemelniük a nagyobb anyagi lá-
mogatást. Egyesii|eteink műkódésében'
kiilijnösen az utóbbi fél évben' komo]y
gondot okozott számos katonai szerve.
zet és helyóEégi klub megszűnése'

- A kÁtonai haqyoru1nyok úPolósa |e.
rón niben ]jj lörekyések yannak?

- A katonai hagyom]ány6ízés telén
szóvetségüsk egyre figyelemrcméltóbb
eredményeket ér el' s ez kőszönhetó an.
nak is' hogy a BBosz-ban számos had.
ttjíénész és helytöÍténész tevékenyke.
dik' aldk évÍől évÍe jó kezdemé[yezé'
sekkel és kutatási eÍedményekkel ruk'
kolnak ki. Katonai en éknűveket ava.
tunk' helyórség'töÍéneti kiadványokat
jelenFünt meg' és segíség€t nyújtunk
a katonai alakulalok névadói enlékei-
nek felkutalásához'

_ Insznek.e yál|oúsok a REosZ ér'
dekyéde lni' órdekkéPyisele|i nunh1já

- Érdekvédelni célkitűzéseiÍkő| a
jöv6ben sem mondunk le' és a negvál.
tozolt körülmények között a régiók (va
lamint a tagegyesületek) vezetóségei is
kiemell feladatuknak fogják tekinteni a
szociális gondoskodás! e téÍen szoro'
sabb együ(tműködésÍe töÍeksziink a
Hokosz vezetésév€] is' A kiegészítő pa'
rancsnokságok átszeívezése miatt a leg.
nagyobb prob|émál váÍhatóan az egye
dül maradt' beteg bajtánainkról töíénó
gondoskodás' valamint a katonai teme.
lések szervezése fogja okozni.

A honvédelmi táÍca érdekkéPvis€leti
fóÍumain továbbÍa is hallahi fogiuk a
hangunkat, és a miniszterelnök úr fe1ké-
résére a koÍmány idősügyi tanácsában
tapasztalataimmal s€gítem az idősek
é|etköriilményeit közvedenül érintó
jogszabályok' dóntések előkészítését.
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Gondolkodjunk és cselekedjünk

A BEosZ számáÍa ez az év is sok ta.
pasztalatot hozott' EredÍnényeink ép.
púgy elemzésre vámak' mint sikerrelen.
sógcink €z utóbbiakat majd negbe.
szóliük egynás között.

Ma nár e]mondhátjuk' hogy eÍőSö.
dött szeÍvezeitségünk. nőtt létszámunk|
104 egyesületilnk és tÓbb mint 1l eze1
fó tagun]. van' Ugyanakkol nem ..f.iata.
lodtunk'': ho]vaÍmak az attív katonák, a
nemrég nyugállományba keÍü]tek? Kö.
zös fe]adatunk, hogy a következó évben
minden kabnai szeÍvezettől még teg-
alább 1-2 fót toborczzunk'

A tagszövetségek. tagegyesületekhez
Szövetséghez való hűSégérc alapozottan
erósÖdótt társadalni és táira szinten
egyaiínt a BEosZ elismeísége' Ta&jai
lettűnk az országos ldőSÍigyi Tanács.
nak' beljebb kerültiint a civi1 vi]ág ese
ményeibe. helyi szinteken pedig kiemel
kedó jelentőségű a tagegyesületek ön
konnányzatoktól kapott elismeÉseinek
szána. Ma már zászlóva| rendelkezik
28 egyesület' Glanjlálunk| szil]íd. ki
szánítható. mindké! fél szátnfa hász
nos együttműkődésünk tninden szin
ten! atárcapolitikai kátonai vezetésé
vel' kiegészít6 páJancsnokságokkal és a
katonai szeBezetekkel.

Az érdekvédelmi munkában
HOSZ-al. a HODOSZ al szorosan
együtlnűködve jelentóseredménye
ket éÍünk eI: HÉF negáuapodások alá'
íiísá. szociológiái felnéIés' éÍdekvédel.
ni feladatokat ellátó sz€mélyek me-
gyékben való ''megtadása''' k]ubok el.
idegeíítése során fe]meÍülő elhelyezesi
működési igények kielégítése'

A bonvédelen' á honvédség érdeké.
ben. á hágyományok ápolásábzn végzett
munkáéÍL a szövetség egészét il]eti kö.
szönet| Polgármeslerek talá]kozója. ka.

tonanemzedéki találkozók' enlékün.
nepségek. koszorjzrísok. emlékhelyek
avatása - jelentós helyi erők bevon]ísá'
val. A Szép teljesíhnények egész sora'

A szervezeli kommunikáció javult el
nökségi szinten: Hírlevél iaúalmi megú
julása (kőszónet a szerkesztó bizottság
nak!)' a kiadvány iránti érdeklódés és ál
doza|vállalás enelkedése (köszönet jz

egyéni tjmogatóknak!)' hon|ap feltölté
se alatt' Alsóbb szinteken: kotntnuniká
cióS verseny ésjavuió rcklám tevékeny
ség'

Együthlijködók körének bóvülése
(Hátárórség. a MUSZ' MEASZ' Hon.
véd KultuÍílis Kht.) fe]vételi kérelem a
veteÍáÍ világszövelségébe' szorosabb
a kapcsolat a szomszédos országok szö.
vetségeivel. Különösen fontos és jelen.
tós a tagegyesü]et,ek önkoÍmányzatok.
kal ós civil szervezetekkel való kapcso.
lalainak fej]ődése' CsaI. dicsémi lehet.
hogy a szövetségen beiüli egyesüleiek
közö1ti konkret együttmi:iködésnek egy.
re több példáiál tapaszt.Ituk'

Az clnökség folylatta fbntos pÍogÍanr.
jai1: katonaneÍnzedéki ta]álkozó' BE-
OSZ-nap, '56 - kerekasztal. Hunyadi
év1brdu]ó, stb' Az elnökségen belül be'
következett személyi változ]ísok nem
okoztak jelentős zavaÍt a feladatok el.
végzésében'

Az elnökség javuló pénzügyi lehetó.
ségei miait a tagszelvezetek támogatá.
sÍa az eddiginél jóval nagyobb óssze
get foldítoitunk. szöYetségi életűnkben
nem volt még példa ara' hogy dz egye
sületeknek 5.3 mil1ió Ftr tudtunk volni
- vissza nem térítendő támogatás for
májában - adni. műkijdni költségekre.
rendezvényekre. évfordulókra' segé
lyekrc' adományokra' jutalmákra'

A szóvetségen belüli szolidaÍi|ási

-

..esetek'. száma is növekvő: tagdíj
visszatéítósről 1örténő ]eÍnondás (cser.
szemtomaj)' a HÍrlevé] kigyártáSához
váló pátyázali pénz e]ntkégnek tó'tén('
átadása, egy máS]k Íászoruló egyesület
jelenrős összeggel való t,ámogatása' Ez
utóbbiák a Bi]assi Bálint Bajlársi Egye
sü1et eléggé meg nem köszönietó tettei

vegn ferenc nya ve
zérezÍedes úr kóÍházi kezelésére. bajba
jutoll bajtársaink és hozzátaÍlozóik
megsegítéséÍe telt vállalásaink Dagy
száma' Tisztelet és kÖszönet !Únrden

A következó évben is előre kés7-lil
iünk f.el a 2008' májusi - tisztljjító küI
döttgyűlésre!

2007' az esélyegyenlóség éve és eü
nek szellemében javítani kell e idős és
egyedül élő bajtísaink helyzetén' A
BEosZ egéSzére ható akciókra ván
szükség| condolkozzatok: van e szó
vetségi szinten valamifé]e adatbázisunk
az egyedül é1ő tagjanlkról? A katonÍge
nerációk kéz és összefogásáná} vnjon
milyen új példáit kellene ''ki1alálnunk,'?
Mit jeleDt e ő' és rnila mi számünkra a
BEosZ jelszava| 'Együtt egymíséÍt
együtr a jövóéÍ?.' Nagyobb gonddal' és
főleg nagyobb hatékonysággál kell fe]
do]gozni a szociológid felmérós adalail
és ennek lanulságail a mindennapi lnun.
k'nkban hasznosítani'

Tovább szilárdítsuk a BEosZ táÍSa-
dalni és táJca szintii pozícióit' 1blytas-
suk még eÍednényesebb éÍdekvédelÍni
nunkánkal' Teljes jogú tagok vagyunk
á Veterán vi]ágszövetségben és ez lehe.
tőséget ad 2 nemzetközi kapcsolaraint
javílására' é]éntítésére'

A hagyományos feladataink fol]tatá.
sa mellett (n}ugá ományiat oÍSzágos
fóruma' katonaneÍnzedéki talá]kozó).
információs rendszeÍiink 1ejlesziése
(honlap be]ndíLísa' technikai eszköztej.
lesztés, nobil há]ózat kiépítése. stb.)
idószeÍiivé vált. Át kell gondoljunk
Szervezeti struknÍánkat. alapszab]íyza.
tuntat, irodrínk műkÓdését és az infor'
mációk gyorsabb ráramlását'

sadalmilag hasznos. közérdeld ievé'
kenységet végzó' a honvéde1em és a
biztonság éÍékei és hagyományai alap
ján szervezódótt' önálló tagegyesületek
és tagszővetségek országos szeNezete.

BoLDoG ÚJ ÉVET KÍvÁNoK!

Sipos Géza nJá' ezredes
el,úk



Az idősek világnapján
A kllonai szolglihl s itílos hivatáS.
ug}anis a *alooi kijkjd.sc a honvéd.
séghez nem szűnik nleg a nyugállo.
m'inyba helyezésscl. Ki's7tjnel és elis.
mcrés illeli a nyLlgdíjasokat azéÍ is.
men az e]múh óvlizcdekbcn sokszor
eÍőn felü| munktilkodva iÍruItlk hozzá
a honvódsé8 f'e1 d.llaintlk lc|jcsítésé
hez, a h.ldseI€g nrÍikijdókópességének
f.ennLarLásához' Egycbck mcllett ez
hangzott elazon a Hrdik lldelban ren,
dezctt ú'lnepséle . nlc]ycn az id6sek
világndpjá alkallnÍból - tl honvédeltüi
t]írca képvise|ói kijszüÍolléh a nyügál

Iváncsik l|nÍe ki'szönlójébcn cmlé
keztetctl r'Ta. bogy lZ ENSZ'közgyű
lés 199l ben \zülelctt halározala után
ebben az évben llr.Í. tizenö(ödik .lka
lommal ünncpeIiük M idósek vilÍgnlp
ját' Ez a ndp Z ósebb korosztÍly
előtti tiszlelgós nle|1ctl. |ehetőSégel ad
a iiatalabb ncnl7cdÚkek szúmáÍa egy
kis önvizsgÍlalra is: vlllon mindcnt
megteLlek c a7 i''egekó . hogy rcglctt

Az özvegyi nyu8dÍjigény elbírálásakor nindig két
szemponlbó] vizsgálják a jogosultságot' Az elhunyt o|d.
aláÍól akkor telj€sül a töÍvény szerinti feltétel. ha saját
jogú (pld': öregségi' lokkantsági' bsleseti rokkanlság)
nyugdíjban Íészesült, vagy saját jogú nyugdíjban még
nem Íészesüh. d€ ha]álatol az életkoma} megfelelóen
hosszú (öregségi, vagy Íokkantsági nyugdíjhoz elegen.
dő) szolgáIati idóve! rendelkezett-

Az igény|ő oldaláÍól az együtl é16 házastáÍsak esetén
főszabá]yként a töÍvény csak a hatál€se&or fennáüó' há.
zastáÍsi kapcsolatban töÍtén6 e8yüttéIés köv€telményét
lámásztja' Azaz: a házastáÍsi együltélés idótartamát neÍn

koruk Íz óIct Ú.índ.tl legyen. iÍnit ór
demes elómi és nlcgórni.

A nrx nrÍr nyuglilldnányba lévők
tÓbb évtizcdcs kal()|rai s7o|rílata soÍán
olyan szakmli ku|ltiÍa t€remtódött a
MagyaÍ HonvódsÚglrcn. amelyet a ma.
8yar kalona ltlkóslii]ls.gét nlé]taIó
nemzelköZi cIisnlclÚsck is igazo]naI'
A mai kaloDri cr.nyck t nregbízhaló

srg. a ponbs lcladal(eljcsíés. a gyoÍs
he1yzeÍé|iÍn.rós.a la]á lÚkon) 'ság a
nnlhban gyijkctclnck és ncmzedékól
ncm7edékrc i'(jk|6dnek Bcszéde vé
gón Ivúncsik 1l)rte kérte a nrc&jelent
obsilosokal. holy lovábbra is lcgyenek
xktíVik. bővílsók. színesílsék társadal
m' s7eNező(lóscinkel. a n]!gá1lon]á.
n]rL1rk kILlbiur{k Ievékenysé8ét' t-e-
gycne\ pl|nlrcrck lt hürvédclcm ügye
érdckóbcn tb|yl.lolI lnLlnkl során'

^z 11l l | r l i lkÍr l rJn!sú1\ 'oz la.  hogy a
honvédclni liiÍcl {7 idósek világnáp
ján clisnet.\ben részesíti azoklt a
nyugÍlIonlí l ryr i  kr ioníkat .  ik ik  k i
emclkcdó runkÍl végezlek a honvéde
lem órdckóbc|). i||etve nyLlgríllományú
társdik lcvók0 ysúgének szeÍvezósc te
fén' Ez óvbcn kóls7Ízötveoegy n}uglil
lományú k l()lr . ki'ztük számos BE
osz lt8 kaPtt liü|őnböző elisme
rést' il1clvc |ópcll n] 8a!abb rendfoko

keu vizs8álni amennyitrn a házasságkötés a meghalt
személy öregségi korhaÍájának belö|lése el6tt történt.

Ettól elté.6en figye]embe kell venni a házastáÍsi
együtté|és id6taíamát' ha az e|hunyt az esküvő idóponl
jában már túl volt az öregségi korhatáÍon' Ez esetben
legalább ót év' megszal.ílás nélküli bázasságban töÍtént
együttélés megléte az alapköve.elmény. Ett6l lehet te'
kinteni, ha a feleknek közös gyermekük születet. - a há-
zasság ideje alatt vagy aklíÍ azt megelóz6en, biáImikoI.

szintén eltekint a jogszabály az emlÍtett öt évnyi
e8yülté|éstól' amennyiben a fe|€k mé8 örcgségi koÍhá.
táÍuk betöltése előtt máÍ házastáÍsak voltak, majd €lvál
tak' s végül _ bármelyiküt örcgségi koÍhatárának betöl.
tését követ6en _ ismét összeház.sodtak'

Mit kell fudni az özvegyi nyugdíjról?



Katonanemzedékek tizenötödik taláIkozőja

A Bajtársi Egyesúletek országos
szövetsége október 2.án a HM Kul.
turális szolgáltató Kht. színházter.
mében tizen.itödik álkalommal rcn.
dezte meg a katonanemr€déki talá|.
kozójá.' ame|ynek mottója ez évben
is a bajtársiassl*' a szolidaritás és a
hagyomán}tisztelet vo|t.

sipos Géza nyugá|lományú ezre.
des elnöki megnyitóbeszéde ütán
Makk Lász|ó dandártábornok olvas.
ta fel a Magyar Köztársáság elnóké.
nek leve|ét.

,,Tisztelt BaÍáJsa}|

Az a kezdeményezés, hogy a Bájtá]si
Egyesületek oTszágos szövetsége idén
az 1956 os foÍadalmat választotta a ta.
lálkozó témájáut' örvendetes és móltó
az ünnephez. Az ötvenedik évíordu]ó
a}kor neÍn lesz fomális megen]éke.
zés' sálamok hangoztatása' ha annyi
év hállgatása' elfojlása és fe]edése uLÁn
a tények jutnat szóhoz' Nincs fonto.
sabb almál' hogy az egykori rósztvevók
tisztázzák, hogy mi is töÍtént, ki, miért
és milyen szerepet játszott. Hiszen a ]e-
hető legte]jesebb igazságot kel] öÍöki!1
hagyni a köve&ező genenícióknak'

A mai konfeÍencia a találkozás ünne-
pe. olyan kivételes a]ka]om' aÍnikor a
fonadalom ta li ta]álkoznak az újabb
katonageneÍáció tagjaival. szlímuka
eg}Te kevesebb lehetőség lesz, hogy el.
s6 kézből líjékozódjanat nemcsak a
töÍénész átal is rtjgáthető tények6l'
hanem anól, mi játsajdott le a MagyaÍ
Néphadsereg tisztjeinek és katoruíinak
lelkében azokban a naPokban' anikoÍ
gyakan az elöljáró paÍancsa es a lelki-
ismeÍet imperatívusza között kelett vá'

lasztani. És arlól is beszé]ni kell' mi lett
a hadsereg késóbbi sorsa' hogyan véle
kedjiink a beilleszked6krdl.

sokáig fog tartani' amíg kibogozzák
azokat a szála*at' amelyek ma végzete
sen öss,Ébogozódni lászanak- Káosz és
ellentmondás a vezetésbeí' az adolt
helyszínre vezényeltek helyzet.felisme.
Íésében. Felelótlenség és tehet,etlenség.
Menüetetlen átá|lások a forradalom le
verése során' és sokíé]e, eÍkölcsi]eg ne.
hezen megítéthetó motívum a tiszti hű.
ségnyi]atkozat a]áíÍása me etti dö és-
nél' Ám aminél nincs egyéÍtelműbb| a
fonadalom mellett haÍcolva elesettek, a
szovjetek áttal agyonlőttek' a KádáÍ bí
róságai á]ta] hóhér kezére adott katonák
a szabadság vértanúi' sokuknak még
ma sem ]ehet megadni a végtisztessé.
get.

senkinek az áldozata' aki harcolt' és
aki áldozatot hozott 1956-ban a magyar
forÍadalomért. nem volt hiábavaló.
Ezért .iszteleghettink előttiik ma szaba.
don. De éppen ilyen íontos. hogy min.
dent megfudjunk az akkor töÍéntek6l.
és hogy levonjuk a tanulságokat.

Mint a hadsereg f6parancsnoka szá

máÍa' öÍöm és megelég€dés forrása'
hogy a bajtársi szövetségek ápolják a
hagyományokat, hogy összetartják a
katonanemzedékeket' és hogy példát
adnat a civil tá]sadalomnak is' Találko.
zójul(Ía szívélyes jókívánságaimat kiil-
döm' és sikeres tanácskoást kívánok!''

Sóryon L,íyló

A honvédelmi táJca vezetésének kép-
viseletében wapplemé dÍ. Ba]ogh Á.g.
nes jogi szakáüamtitkár felszólalásában
elmondta' példaért'ékűnek taJtja' hogy a
BEosZ a 'Jczfoglís a honért'' jelszó
jegyében immár tizenrtödik alkalom.
mal Íendezi meg a katonanemzedékek
találkozóját. anelynek f6 célkitúzése
na is a bajtársi öss,Éfogás és a haza vé-
delme iÍánti fele]ősség erósítése'

A foÚadalom és a szabadságharc 50'
évfoÍdulójáÍól dr' Tóú sándor nyugál-
lományú ezredes' hadtöÍénész emléke
zett meg. Hangsú]yozta:,,tiszie]egnüí}
kell azok előtt' akik harcoltak és áldo.
zatot hoztat( 1956 ban a nágyár fona
dalomért' de fonios az is. hogy tisztáz.
va az eseményeket mindent megtÜd
jun} az akkoÍ történtekról' és vonjuk le
a tanulságokat.''

Dr. Holló József nyugállományú altá.
bomagy, a HadtőÍténeli lntézet és Mú.
zeum fóigazgatója elóadásában a kato
nanemzedékek összefogásának fontos.
ságlíról szólt' majd sor került az elis-
meiések áladásáJa' A katonák példaké.
pe címet ebben az évben varga László
mémók dandártábomok, Nagy László
vezény]őzászlós és MolnáÍ István
töÍzszlíszlós kapták meg' A katona-
nemzedékek találkozójának további
Íendezvényene a balatontenesei hon-
védüdülóben keÍült soÍ.



Jutadomb katonahősei
A Honvédelmi Miniszlóriun, a TtÍé.
n€lmj lgazságtétel Bizollságának kato.
n3r izcrveTere. v:lram!nt it7 Ertu-K!-
ÁL Rt' novenrbeÍ'+ én, az l956.os for'
radaknn és szabads.ighalc jutadombi
k tonnhősei tiszlelcLóre íllítolt emlék.
műnél koszorúzási iinnepséget rende.

A mcgcnllékezésen mondott beszé'
dében dÍ' SzekeÍes Imre honvédelmi
miniszlcÍ h.lngsú|yozla: feje' hajfunk
az cszleÍBonli hndosztály légvédelmi
|iizérczrede elsó iitegének katonái elótt'
akik ölvcn évvel ezeló|t b:llran felvet
lék fl h.lrcol egy szovjel páncélos ba
doszloppl]' Az üteg katonái tudták'
hogy a szovjel hadseÍeg halálnas njle
róben v n' de ebben az ütki'zetben be.
bizonyítollák' hogy a hazáért harcolva
lehehek sikcreik' E bá1or küzdelenr
'észlvevói tlkkor még nem fud1áL hogy
a gy6zellnük pillanltnyi. éS novenbcr
negyedike szabadságharc vérrel írr
gyásznapjn lcsz. A7 ht ellenálló légvé
delnri tűzéralakulal katonáir a megtor
lás soÍ:ín szó szerint megtizedehék, és
szerencsésck azok a Íésztvevők. a}ik a
börlönbűnletés ulán még közölliink

A honvédelmi miniszter bejelenleÍe:
kijte]ességének érzi az erkölcsi adósság

gyar KCjztársas.ig eInijkónek képviscIc
tében - rész1vclt Makk Lliszló dMdír
tábomok. a Ki'zl.írsavigi E|nöki tliv!
tal kato|ai fóosztá]yánlk vezetője is' A
BEosZ képvisele(óbcn |Pacs JóZse|
nyá' ezredes ügyvczckj cl|li'k koszoÍri

Íendczésél. és ezért a honvódclmi t]íca
vállaljl a ju(ldombi kalonai cmléktnű
megórzésól és goodozásál' Vá1laljr to
vább.i' hogy l kádári liszli Dyilnlkozal
aláírás..It nrcglllg dókal rchabilitálják'
és a rchlbilitá1lkatonáktL cgykor tnajd
a katonAi sZo18álat halottjávÍ nyilvánít

'ják' A koszoÍúzási üonepségen a Ma

I
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Kerekas zta|-konferenc ia 19 5 6 -r őI
A BajtáTsi Egyesűletek országos szö.
vetsége az l956.os MagyaÍ FoÍradalom
és szabadságharc 50. évfordulójánal(
tiszteletérc kelekaszta]-beszélgetés.
szervezett a HM lladtöíéneti Intézet és
Mjzeuaban 2006' okób€I 28.|ín.

A beszélgetés kereÉben rövid 15'20
p€rces expozék hangzottak el az '56.os

foÍadatrni események menetéről, a törté.
nések személyeir6l és érintettjeiról' A be.
szélget6 parherek feüdezÉk a koÍt jel
lemz6. hazín} helyzetéÍe ható b€lső és
kiilsó kórülményeket, fetidézik a hadse.
reg sze.eÉt és megeníékeznek a kalona-
hősökről valamint az emb€ráldozatokról'

A ketkasztal'beszelgetést sipos Géza
nyá. ezred€s' a BEosZ e]nöke vezelte'

A rendezvényre meghívást kaptak az
'56 os szervezetek képúse]ői, a HM és a
büdapesti katonai alal.ulatok képviselői,
válámint a katonai taninÉzmények ha -
gatÓi.

A kerekasztal'b€szélgetés bevezető
€]óadásában veszprémi László, a Had-
töÍéneti Intézet igazgatója hangsúlyoz.
ta, hogy az 1956-os nagyar forradalom
volt a szovjet birodalom bukísát első.
ként elóIe vetító esemény' Mi]ovan Gyi-
]asz már 195ó novembgében megjósol-
ta' amikol New Yorkban így nyiiatko-
zott: ,Á magyaJolszági fonadalom a
kommunizmus végének kezdetét jelen-
ti."

A fonádalmat atkor. 1956-ban ]ever.
ték, de tánulságai ma is érvényesek.
Nem e]egend6'ha csupán az eÍ ékeket
elevenítjiik fel' és áz egykori harcot szín.
helyeit megkoszorjzzuk. A magyar for-
radalom tanulságait ke[ biÍokba ven.
niin}' A történtek legalaposabb megis.
merése és megértese érdekében próbál-
juk meg az ötvenedik évfordulón gondo-
latban újraéhi a negismételbetedent'

Horváth Mklós hadttjÍténész' egyete'

mi tanár előadásában e]mondta' hogy
Tulipán Éva töÍénésszel együtt' az e|
múlt években elsősoóan arra a kérdésre
kercstek vá]aszt' hog)/ a fonadalom és
szabadságharc' valamint a kádári meg
torlás időszaka milyen emb€ri á]dozato
kat köYetelt. A kéz€níehő, az orságos
statisztikai Hivatal 1957-ben közzét,ett
adatajn n),rrgvó válasz máÍ eg,Íe keve
sebb kérdezőt e]égít ki. A hivatal adatai
és kutalísi ercdményeinek számszerűsé
güket tekintve jelentős e]iéróst nem mu
tatslat. de ha a konkét esetekel, az €gyé
ni soNokat vizsg tuk' már a munka kez.
deti fáásában is megálapíthafuk az
adatok egy Észét meghamisított]ák, a va'
lós történéseket elentÍnondó minősíté
sekkel - ''h6si halott'', ,,elenfoÍradal
máT'' kijzel őtven éwel a töíénések
után is félreYezefuek' madpu]lí]nák b€n'

Meggyőződéssel valjuk' hogy a vesz-
leségkutatások a nemzeli eÍ ékezet
s,ÉmpontjáMl js kiemelkedó je]entősé.
gűek' A kutatás sorrán nem az vezetett
benniinket' hogy kiderítsiik. ki melyik
olda]án há]colt a barikídnak' inkább azt
szerettiik volna feltéIképezni. hogy em-
beÍé]etben mit veszített az ország'

Azt például már €ddig is fudn*' hogy
1956-ban a haÍcok során 279 katona
vesztette é1eIét' de hogy a megtorlások
sonín 540 katonát ítéltek hosszabb rövi.
debb börtönbtintetésre,.és a jogerós ha]á.
los ítéletet 30 eÍtélten végÍe is hajtották'
azt csdt most sikerült fe]iámi'

ru pan Eva ronenesz eroaoasaDan
részletesen eiemezte az 1956.ban töÍént
halálozások időbeli és térbeli megosz]á
sát. A ki'zőlt adataibó] kiderült' hogy áz
emberveszteségek h.íroÍmegyede Buda
pesten íőleg Pest belső keÍiileteiben
töÍént. Azt péld,ául eddig is tudtuk. hogy
október 25 én a Kossuth téÍi somizek
hetvenkét enber életét oltották ki, de az
például kevésbé ismeÍt' hogy november
4.étó1 csepelen a nernzetőnég több na'
pig elszántan harcolt a szovjet csapatok
ellen' és emek során több mint százan
veszítették éleíiket. Tuliprín Évának a
megtoÍlás emberaeszleségeit elemző ta.
nu]'nánya is számos ..fehér foltot', tár
fel' A katonai perck feldolgozása soiín
például felfigyelt arra. hogy a bírósági
ítéletekkel több alkalommal a szovjet
csapatoknak okozott veszteségeket to.
rohák meg. A ''s,Émet szeméÍ. fogat fo.
gért'' elvet a l€gkövetkezetesebben. az
úg}nevezett jutadombi ügyekben alkal-
mazt.ák. 1956' november 4 én a Juta-
dombnál tizenegy szovjet katona vesz-
tette é]etét' ezéí a szovjet tanácsadók ti-
zenegy magyár kátoía kivégásét ren'
delték el. A ,Mecséri János és tá]sai..
perben ötvenkét fő etlen járrak el' közü
liik első lokon tizenegy főt halá]ra, egy
lőt éledogytiglanra' neg}'ven fót össze
sen 364 évl€ ínéftek.

A kerekasztal-konferencia lésztvevó;
a hozzásálások után megtrekintették a
'56 tiszteletére a Hadtörténe]mi MúzÉ.
umban rendezett kilílítást.



Tizennégy éve a BEoSZ-ban
A mi k]ubünk 1985.ben alakult Za]ka
Máté Katonai Miíszaki Fóisko]a Nyug.
ál]ományúák Klubja néven. A Bajlá]si
Egyesületek oÍszágos szövetségéíek
14 évvel ezelót1a tagjai lettünk' nár új
néwel: Bolyai János Katonai Műszáki
Főiskola N)ugá1]oÍnányúal( K]ubja' A
belepésben nagy szeÍepet játszon susa
lstván nyá' ezredes' aki a kapcsolatot
elvetie a BEosZ elnökégével.

Jogos akérdés: mit csinál a szerveze
tü.}? Nos' összefogja azokal a tiszte
ket, tiszthe]yelteseket, polgáÍiakat,
akik valaha az Egyesítelt Tiszti lsko-
lán, a Zalka Máté Katonai Műszaki Fő.
iskolán és amak utódjaként tevékeny.
kedó Bolyai János Katonai Műszaki
Fóiskolán tanított.

Egyesü]etünk nemcsa} havi összejö.
vetelekei rendez. hanem tartjuk a kap-
csolatot öt olyan BBosZ szeÍvezette],

Jóhiszemlien feltételezziik' hogy a
véde]mi tefl készítói az elgondolás
teÍmészetes lészeként külön alcíÍn
alatt megjelentették az idósgondozás
feladatait. Utólág már nem kívánjuk
keresni - hiszen nem is lenne jelen-
t6sége -' hogy ebben a BEoSZ kez-
deményezés milyen szffepet játszott'
lntább abban akarunk hinni' hogy
ma m|ír nem készülhet hosszabb tá\,rí
teÍv az előd.'k, az idősebb nemzedók
felé megnyi]v|ínutó kötelezettségek
számbavétele nélktil.

melyekkel négyéves egyült
működési sz€rződést kötöt
tünk- Az éves vezetói üléseken
kicseTé1jük tapasztalatainkat'
rendezvényeken ismerkedünk
és szóÍatozünk. Jó a kapcsola
funk a váci BajtáJsi Egyesü
leltel' anol megszűnt a helyőr
ség vagy á székesfehéÍvári '
a}ol a lélszám és a szeÍvezeti
csökkenések niatt beszűkül
tek a lehetóségek.

Az áltomány összetételénél
fogva szívesen vesz rószt azo
kon a vetélkedókön' melyeket
más bajlírsi egyesÍiletek szei
veziek' nyen a budapesti' és a
szentendrei egyesületek neves
évfordulókhoz kötött pályáza
tai. Meg ke említenem a klu
bunlc iroda]mi tevékenységét'

Higgyünk tehát abban' bogy a ka-
tonánemzedékeket már egy olyan
szoros kapocs fíz; össze. hogy veze-
tő beosztásban lévők' a tervet megfo.
galmazók á nyugállományú katonát a
honvédség szewes részének tekintik
és az idósebb korosztályról való gon
doskodásban sajál jövójiik is e]6re
vetítódik'

A terv taJt.Imáról még nem tudunk
végl€ges álláspontot megfogalmazni'
hiszen eddig egy tervezetet láttunk,
aÍnit javas]atainkl€l igyekeztiink pon
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vdamint fotóművészeti kiállílásait' Az
elsó kísérletünk a Magyar Honvédsés
l50 éves évfordulójára készített emlék-
könyvünk. Azóta a hallgatók hazaÍias
nevelésének segítésére elkészüli az
egyetem kiadjsábm egy háomkötetes
olvasókönyv' a magyd' katonánóSókról'
Kiváló fotósunt Jülros Nándor nyugál
lományú alezredes több kiállításon nép
szerűsítette a klubéletiinket. A klub hú'
széves fennállásáJa kiadtuk a klubunk
töÍténetét-

vö|ös Réld nyá' nk' ezrcdes

Hosszú távú program a honvédség fejlesztésére
tosítani' kibóvíteni' Úgy gondoljuk, a
gondoskodás gyakorlati megvalósítá.
sában prioritást a n}ugáÍományí ka.
tonáknak ke élvezni. Nem lehet to.
vább odázni a n}ugdíjas otthonról tijr.
ténó döntést. amit a magáJa maÍadtak'
ment.{]is figyelernre szorúók me[ett

ez nem lehet több 50-100 fónél -
indokol az egyre Yeszélyesebb
missziókban tőrtén6 ÉszYétel is.

Érdekelne bennünket, hogy
hosszabb távon miként számol a tárca
nyügállomáú)aí katonák egészség-
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Bajtárs !
A magyar éíelnezó kézi szótár eliga.
zíÍo|ag azÍ ííja. Bajtárs' aki velünk
együ|t teljesített' vagy teljesít íegyve.
Íes szo]gálatot' katonák megszólítása,
vagy valamilyen nemes céléÍt mások.
kal együtl küzdó személy.

Az 1848.as szabadságharcban szeÍ.
veződött magyár honvédseregben az
önlény és elnyomás ellen küzdő kato.
nák' honvédek negszólításának rende.
zése jogos kívánságként je]entkezett'
1848 októberében a Pákozdi csatában
menekülő osztráI( sereg megíutamodá.
Sát idéZő veÍsében Pet6fl az ü]döző
haÍcokban részt vállaló' idősödó kato.
nát elsőkéÍt szólította baÍ&snak. a
''hadi'bajrárs'' negnevezéssel.

A KiráIyi Magyar Honvédségben

ügyi ellátlísával. Az álam' vagy a
honvédség szélesebb elláúísi körébe,
hogyán fér be a n}ugálományjak el.
láLísa' rehabilit.íciós kezelése a fiiÍe.
di' hévízi' vagy ver6cei intézmények.
ben? Hallomásból tudjuk, hogy há.
Íom kórház közűl lehet majd vá]asza
ni' bízzunk abban' hogy a n}ugáIo.
mányú katoná* Észére egyik a meg.
újutó Központi Honvéd KóÍház lehet'
KéÍdés' hogy a űszorulók tekintete.
ben a honvédség tud-e valamilyen ga-
nnciát vá]lalni az egészség megóÍzé-
séhez' gyógyuláshoz sztikséges
gyógyszerek biztosírásában? A n}ug-
áüományúa} ti'bbsége saját hibáján
kívtil nem számíthat az óngondosko-

1920 tól az úr és a honvéd megszólítás
szabályozás érvényesült' Az 194445
fordulóján a szeÍvezódó új hadsere8
bcn demokratikus viszonyokat (ükrö
zóen változott a tisz|i és ]egénységi ál
lományúak megszólítása. A bajtárs
megszólítás ki'lcsönössé vátl, meg
sziintelve az ,.liÍ'' megszó]íást. A Ma'
8yar NéphadseÍegben az 195l-ben kia
dott 53' számú HM parancs megszün
teti á bajtárs megszólíás., s helyette
novembeÍól az elvtárs megszó]ítás ]ett
köte]ezó.

Az l956-os forada]om ötödik nap
ján a Magyar NépközláÍsaság beliigy
niniszterének paÍancsa intézkedett ar-
ról' hogy a Magyal NéphadseÍegben és
a Íendőrségnél a szolgálati megszólítás
a ,'bajiárs'' le.gyen'

A Honvédelmi MinisztéÍium köz
pontilapjának' a Magyar Honvéd októ
ber 29 i száma a cíÍnolda]on üdvözölte

dás megvalósító egészségbiztosító
pénzlír támogat|ísáa.

szeretnént tudni. hogy a tárca mi
ly€n kondíciókat kíYán biztosítani a
nyugállományú klubok működésé
hez. A helyőrségi klubok számánal(
csökkenése. a toborzó és éÍdekvédel
ni központok' illetve az irodá} mi
lyen feltételeket teremtenek a klubok
működésébez' a honvédelem érdeké-
ben folytatott tevékenységükhöz?

szégyenlősen csak az egymás kö-
zötti beszélgetésekben fogaLnazzuk
meg' hogy hosszabb távon a vezetés-
nek vajon milyen elképzelései vaÍ!
nak a régebbi nyugdíjat felzárkózta-
tására? EÍdemes lenne ebben a témá-

és méltatta ezt u intézkedéSt' ',A ma
gyar katona örömÍnel kószönti a ,'baj
tttí' nngszóIítáÍ- Legyen a mi hadse'
regün} mindenben nagyar. Nevezzük
ki a katonákat' akárcs'ik Be'n éS Klap.
ka fiait honvédeknek' nem pedig ,,har.

A 1bÍfada]om leverését követően a
Magyar Néphadsete8e! ú.jjá szervezve
a honvéde]mi vezetés 1957. március 1'
hatállyal Íregszünlette a baj|árs meg.
szólítáSt. helyette az ,,elvtárs.' megszó.
lítási állította vissza' Éwényességét
megórizte 1990 j8nuár 29 ig. mikor is
az akkori honvédelmi vezetéS a koÍáb.
bi megszólítás he]yet ;smét a bajtárs
negszólítást á]lította vissz^. Haszr'ála'
ta ennek igencsat Íövid ideig taÍott.
me'l a rendsze áltásl követóen az új
országgyűlés 1990' június 2l velaMa.
gyar Honvédség kötelékében a bajtárs
megszólíLás helyett az úr megszólítást
vezette be.

szóvetségünt 1998.as k'itoDanemze.
déki találkozóján egy neves hadtöÍé
nész kiemelten íoglalkozolt a kátonai
múh' a katonai erények egyetcmes ér
vényű méltatásával. Ezek között olyan
íogalmak szerepe]nek, mint a hazasze.
|etet' a húség, az önfeláldozás és a baj.
tÍsiasság' UgyanakkoÍ sainálaltal vet
te tudomásul. hogy szép szavunk a
BAJTARS kikopó fé]ben van'

A BEosz tóbb mint tízezÍes tagsá
gá. mint bajtársak. egymásÍa utalva bi
zalomnat és tisztességgel használjuk
ezt a tnegszóiítást'

Dr' Lo|usi Gábo| |1!á' ezredes
BEOSZ alel öke

ban a hasonló cé]]a] megfogalmazott
és a gyakorlatban már meg is kezdett
szlovák programot tanulmányozniI

Tudjuk' hogy a teÍv nem adhat te
re|' paílalan elképzeléseknek, de tíz
év a nyugálománJ'j katonák életé
ben nagyon hosszú idő' Ezalatt Íe
ményeint szerint a nemzetgazdaság
fejl6dése' a tárca számára a mainál
kedvezóbb kóltségvetést is ]ehetővé
tehel' amelyból tijbb juthat a n}ugál.
]oÍnányú katonáhak is. vagy sok.
szoÍ lalán nem is több kelene, csak a
meglévót kellene jobban eloszlani?
Mi ez utóbbiban is fudunk partnersé.
get vállalni.

sipos Géza nJá. ez|edes

E
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Hírek, tudósítások

Tata - 1956

A Helyónég N),ugál]o.
mányúak Klubja együtt
Ínűkódve a városi önkoÍ'
mányzatta] Tata ' 1956
címme] kiállítást lende.
zeli a helyórségi klub.
ban' október 23. e16tt
már megkezdték az eló

A kiállítási anyagok gyüjlésébe be-
kapcsolódott a klub vezetősége is. A
klub e1nöke fe]kereste Nyíri ImÍe
nyá. alezredest' aki 1956.ban Talín a
nemzet6rség parancsnoka volt' Nagy
figyelmet fordítottunk a kiállítás
megnyitására' ámelyen a vá]osi zene.
iskola kamanzenekaÍa, a KőIúti Át.
talános Iskola venmondói adtal( ün.
nepi műsoÍt. vámosi László az éÍem.
gyűjtők tatai egyesülete vezetője ko-

rabeli ennektel gazdagította a kiállí.
tást' Kiállításra ke lt az a fénykép is.
amely dr' Király Béla vezéÍezredes
.z '56 os nemzetőrség fópalancsno
ka láthátó a tataiat katonanemzedéki
ta]á]tozóján Sipos Géza ezÍedessel' a
BEosz e]nijkével és Lőrincz Kí-
mán vezérezÍedessel. a Magyar Hon-
védség egykori parancsnokával.

sá|közi JózseÍ nyá' ezredes

öZol.lon a oar.
az énekszó
Nemrégiben sipos Géza ezre
des' a BEosZ elnöke Marcali
ban elismerően beszéh a marca
lidalárda munkájárólés a kótet
len beszélgetés során á marcali
bajtáÍsak kezdeményezlék'
hogy 2007 ben a BEOSZ a tag
egyesületeknél működó énckka
rok' kórusok. dalárdlík részére
hirdessen országos kórustalál
kozót' Mi marcaliik felváIlaltuk
az I' BEosZ oNzágos KóÍusta
lálkozó megszeÍvezésél- He]y
színe az egykori belsó lal.tanya
területén épült szabadtén szín
pad lenne. Az ideje 2007. au
gusztus 19 c.

Kedvezó dön1ós csctén kéÍjük
a kórüslxlálkozól a BEOSZ
pÍogramjában is szeÍepeltetni és
a fe]hívást a tagegyesületeknek
megkiiideni.

Hadd szóljon a dal. a éíekszó
Feh6,]ános

Megalakult
a Rrákóczisták
klubja
A II. Rákóczi FeÍenc Katonai
KözéPiskola (1953-1958) vo1t
növendékei, nevelótisztjei és ta-
náÍai szePtember 14.én a stefá-
nia Kulturális Központbal me.
galakították a Rákóczisták klub.
ját' Az alakuló összejóveteke _
melyen jelen volt Kovács knÍe
n}'ugállományú dandártáboÍ-
nok, az MH Budapesti N}ugál-
lom|ín}aíak Klubja elnöke - hat-
vanan jöttek el s a megjelenteket
Hárai Tibor volt nóvendék' a
klubalakítás kezdeményezóje
kószöntötte' A Észtvev6k hatá'
roztak arTól. hogy a Budapesti
Nyugá ományúak Klubja 23'
tagozatalént kezdik Ineg tevé-
kenységüket' várják további
Rát(óczistá} jelentke?ését is.

Kiállítás
a stefánián
A Budapesti Nyugáilomá.
nyfuk Klubja szervezésé.
ben nyi-]t meg a Stefánia
Ga]ériában az 1956.os 1bÍ.
radalom és szabadságharc
50' évfordulója tiszteletéÍe
rendezett dokumentumki-
ál]ítás' A forradalon napjaiban meáelent újságok' Íöplapok és 1.e]hívások. 16.
ként a fővárosban készült fotók, a fonadalom ttrténései! megidézó idórendi
útnutató. az eseményeket bemutató leírlísok mellett korabeli katonai egyen.
Íuhák és a forradalmlírok jellegzetes öltözékei egya|ánt gazdagítják a kiálli
tást. Külön tárlóban tekinthetők meg a harcokban való részvételéÍt a rendszer.
vrí]tást követóen adománvozott kittintetéSek'
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Mec sóri J áno s k1képző zás z|ó alj

Az ]956 os forradalonr és
szabddsághatc 50. évfordu.
lójának liszteletére oklóber
]8 án rendezett ünnepségen
a szentendrei Kiképző Köz'
pont kiképzőzáSzlóalja mi-
nisztci zászlószalagot ka.
pott' továbbá felvette a Me-
cséri Jínos Kikélz6zász1ó-
alj ncvet. Mikita JánoS mér-
nök altábornagy' a HM
HoDvéd Vezérkar főnöké-
nck első belyettese kötttte a
zászlószalágot a kiképző'
zászlóltlj zászlajára. majd

Hoip György ezredes. pa-
rancsnok ünnepi beszéde
ütán elisme.éseket adtak át.

A program soTán a név.
adó' M€cséri János posztu.
musz az altábomagy emlék.
táblájál lánya. Mecséri Ildi
kó lep]ezle le-

Mecséri János 1956 bal] a
7' eszleÍgoÍni hadosztály
parancsnokatént szol8ált. s
a fonadalomban játszott
sz€repéérl halálra ítélték.
nrajd 195s.ban kivégezték'

Névadó ünnepség GyóIött

októbeI' 20.án ünnepi állománygyű|ésen eníé
ke7ett meg az MH 12' Arabona Légvédelmi
Rákétadandár az 195ó.os foradákrnr és sza.
bads.Lgha|cró]' majd az oktltLási ki'zpont Déva
dásárá és a KórÖsi Sándor'emlékszobt nreg
DyitásárakeÉlt sor' Az ünnepi állomÍDygyiilé
sen Vüga LíLszló mémök dindártlibomok. a
ükótadándí. egysze.snind á hclyijrség pa
|aDcsnoka mondott űnnepi besZódcL'

Az ünnepi állománygyűléí követőcn kerük
sor r K.jrijsi sándo| Főhadnagy okLalási Ki'z
pont Dóvadó iiDnepségérc. A pÍognm soráD cl
hangzoLl: r bcruházás éÍéke 3ó7 mi]lió 1brinL
volt. Az épiilet két mintegy 3000 négyzclnró
lercs álapledletű szintjén öSszesen 20 ranlc

AZ ópiiletben kapott he]yet a névadó emlók
szobáilt is' melyet Mikjta a]fábornag]r avalotl
Í.e1' BeszódóbcD clnn'rdta| Kórosi Sjndor lég
véde]ni 1tilór lőlr.idDagyként aktívan réSzt veti
az 1956 os cscmón}ckben. ezéÍ t957' nárcius
18.án letartózhtták és a népi demokácia e]le
ni szeÍvczkcdós miatt lefokozttik' Egy évre rá
halálra íólt.k, l958' nrá|cius 6.án kivégezték.
1990. jú]ius 13 Ílr rchrbilitákík. és posztu.
nlusz alezÍedessé lópLclték elő.

Hagyományápo|ás a régióban
A székesfehéN.ili honvéd nyugá]lományúak klut]jt beDső
sóges ünnepsé8 keretében enlékezrek mcg a M{gy Kilá.
lyi 17' Honvéd Gyalogezred napiáÍól. A 17 csek s7obránál
rende7ett koszorúzáSi ünnepségen ielcn voltak t nre8ye. a
víros képviselói. akatonai szervek és civi1szerve7etek tag.
iti' n]rugá|lonriLnyú klub tassága és a honvéd ZcDckár. Bo|
csök Rudolfnyá, e7redes lnéltatta az ez.ed történcLóL, t ha|

A hagyományőrzés
r' it i,r in

A debreceni császári és Ín'igyar kirá1yi 39' gyalogezred
250 évibrdulója alka]mából á Bocskai lstván BaÍáÍsi
Egyesület decembeÍ 15 éD ünnepsége! rendez' A város-
ban nagy éÍdeklődést kiváltó rendezvény fővédnöke Si.
pos Géza a BEosZ elnöke ]esz'

XV. Ejtőemyős találkozó
Fehérváron

A Vctcrán Repiilók és Ejtőemyósök FejéÍ Mc
gyci Egyesiilete ez évben iS megrendeztc á hd
gyományos ejtőernyós találkozól' A rcndczvé
nycn ti'bb nrint há|omszáz 1ó vett rósZL a má
gyar repúlő és ejióernyózés akrív és vctcrán
iagjlti' valanrint a7 osztúk EJlóemyós szövct
ség 2ó |őVcl. Az iiDnepi megemlékezésen Ineg
koszorúZlík rz egyesiiiet álta] l994.ben 1.eiállí
tolt cnrlékn!űvet. mely a hós] hilált halL ós c1
hunyt bájtársak emlékét őzi'

-
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Hírek, tudósítások
LASZTOATOAAS rOpOn

A Pípai Honvéd Bajtáfsi K]ubnak a
Vcszprém Megyei Kozgyűlés ünnepi
gyűléscn mcgyei cűnenel e|láiot!
eniékzíszlóL xdományo7ott a Me.
gyei  K öZgyűlós a le|nóke '  A
rendczvónyeD lés,t vett dL' Áldozó
T.tmás Pápa v.Lros alpo|gármeste1€.
Cangler Lá!z|ó ómagy, a Bázis repü.
lóíér parancsnokhelyettese. Nagy Ta.
nás a]ezredes. .cndőrkapitínry he
lyettes' Gerencsór Kálmín ale7|edes
tiizo]tópaÍancsnok. sinrur János szá
zados Váln ós PénzügyóNé! pa

/b

SZELLEMI
vgrÉlrBoó

V1rpJ|oÍan J L':lDoÍ {Íon
Honvéd N)rugál]onrányú
ak Klubia a hazallas nc
velés kerelében ' szeilemi
vetélkedót rendezelt a
Várke|1i Általános tsko]í.
ban' A vetélkedón több
mint szíz fó (].. 8' osztá.
lyos tanuló) jelent meg és
veÍé]kedetÍ a város kato.
nai élelével kapcsolatos
esenrénvekró|. n Nándo|
fehé|víti csat.i|ó|. tÓ|ok
idókről, ' 1956 os fom
dakrnr és szabadsá8hal!
ú|' A fe|kés7ító lanálok
jó nrunk.Ljá! iSx,olja az
clcd|néhYes vetél]<edó.
Dobszai Józscf t khll] el
nökc tutdt liljókoztrl(jt á
vÍJos ó1ctólól Ís a hon
védségr.j1' A gy.jzrcsck
óÍókcs díjikrt ser|e8.
könyvck. p.'ók. stb' ve
hc(ck áL. ós r vil|ámkét
dések nregfejtóiL is jurdl

rancsnoka' G]iich Inrc Kiegés7íiő Paraocsnokság éÍdekvédelmi fó|iszt. Jobbágy An
tal nyá' ezÍedes Íégióvczető' 'l.akícs Lajos nyí. fótÓzsónnester a tatai klub küldülc'
Tóth Tibor. a Helyórségi K|ub igugatója és a tagság nrajd száz 1öve1'
Az adományozó oklevélben eZ olvasható: ''A zászló becsü]et. dicsőség' a közösség és
bajtársiasság töÍténe]mi hagyományokbaD mélyen gyökerező jelképe' Szinrbólunr'
nely a múlt emlékei előí tisztclegve' kilejezi az ölszetatozás1. a fegyveÍes erók
nyugdíjasai és a civil lÍrsadilun ijsszefonódiLs.ít' A kaionaj éS polgári hagyományok
megőrzésében' fennLxrL:isábaD ós ápolásában végzett munkájuk elismerésekénl n Pá
pai Hon\'éd Baj|áÍs Klubnak cnrlékzászlót adotnányo7ok'..

A záSzlóÍa emlékszalagot köti'ttck 1 Kiegészítő Plrancsnoks.tg, a Helyőrségi Klub
és Taia képviselói. Markel János nyÍ' ezredes. i klüb e|nijke tnegköszönte a zász]ó
adománvozáSát és íséÍe a iáÍsadalmi kaDcsolalok cűsítését.

Kalo c s ai hagy omdny őrzők
^ Kd](rcsii Légvódelnri KxtotíLk Hx
gyomíDyórző Kijre x kö7e|nrÍl|tbat
cmlókczct1 mcg i 'ná||ó  nrúkÓdé!e
kezdclónck ijtijdik évibrdu|ójától. A
szervczcL t|apvető i.eladxtx .l7 l977
bcD |clszlimo|t és a viL|os nevét vise
]ó l5' Légvódchni Rakólic7red ésjo
gelód Légvédclnri Tiizórczrcd hagyo
mányiinak ápolást, dmcly ]5 óvig
te l jesíte l t  sZo1gál l t (Í Kt l{rcsán.  t
Foktőj úli llktanyáblD.

^Z czrcd |clszfino|ásíl kóvetően a
szemólyi állomárybó| lót.cjiÍt a7 AI
Íöldi Kiképzó KözpoDr Ktlocs{ szc.
vezete' A légvédelmi czrcd hagyo
mányanrak ápolása nen1 okozott go!
dot. hiszen ugyanlvok a karonák.
ugyanabban a laklanyáblD ft )Iytatlrtt
ták hagyoInányórzij tcvókcnysógü

199!ben megalakull a Kalocsai
Honvéd Ku1turális Egyesület. nely

nek alapíÍó. majd késóbb belépó ltg
ságát zÓmében az ezred \,oh és a ki
képZó kÓzponi akkori tiszt iei. 1is21he
lyettesei. kijza]kalmazolIiai alkollák.
akjk kezdeményezlék a higyomány
óüó k0Í létÍebozásír'

200| ben t.elszánrolták a kiképző
kö7pontot és o laktanya nrjs rendelte.
téssel működijtt tov.1bb' Az ezred
em|ékeit sikefu lt átJnenekíteni a M^.
kei úti laklanyába' ahol azóra ]ítható
az e7red emlékeit bemuraró csapat'
t{'1énet! enr1ékszoba és légvédelnri
technikai en]lékpark. aho] évente Íen.
dczDck bajtÍsi ta|í|ko7ót a7 ezted
cgykod ta&ianak' E7t ü eseményt
tckin1ik az ürá||ó nriíkódés ke7deté

A hagYomÍnyór7ó s7en'e7et 2002.
ben Kahcsai Légvéde|mi Katoník
IlagyomÍDy.jrzó Ki' e .lneve7ésse | á
kUllUrális cgycsülct szrkosztályt leit

I
ós rrg.ja lett a BajtÍrsj Egyesülerek
orsZígos s7övetsé8ének'

A szc|vczct rcndszeres tírslda|Jni
tcvékcnys.gct is ft)|ytat. Észi ves7
v.tlamcDnyi |oÍostbb vÍosi és té|
sógi cscnrónycn. A kistérsé8te kite|
iedő kerókpár 1űát és nre8enrléke7ést
szcrvczclt a Ríkó.zi szahadsíghatc
300 évlbrduló|a t lkr lmábó|.  majd
ugyanebben .tZ évbeD ZÍszj(ít ktpott
az önkoÍlnállyzallól' A k ,cLkczó

esztendóben.tz eg}Íivó lrrtozlisL kifc
jezó kiiűzóI Íendszercsíctlck l trgok
részéÍe' Az EuÍópai Uniós csatldko
zís alka]nából városi kcrókpÍrtúrÍa
keIuLÍ soÍ'  

.A Inetern eKezesen az onKormxr\
7a! enr]ékizalag]át kÖlÖtték zászla
jukta' vx|amini új tagkártyát kapoll a
ra8sa8.

o l  KÚ l J f \  í ;  IU t  ! l
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ugylnTezo nap r aporcan

A veszpÉ'n Megyei Hadkie.
gészító Parancsnokság szoci.

veüiós Iroda valamint a Ta.
polcai Honvéd Nyugá]lomá.
nyúak Klub vezetősége nem.
Íégiben kt'zösen nyít kihe.
lyezelt .'ügyintézó napot'' taF
tott' anol a nyugdíjas katonák
és özvegyek illetve a katona
árvák jáandóságaival kap.
csolatos ügyeket rendeztük.

Az ügyintézó nap kereté.
ben a szolgálati nyugállományba került katonák és közalka]'
mazottak nyugdíjas igazolványait adtuk át. Az özvegyekkel
adatpontosításokat végeztiink' aiol segítséget adtunt az ér'
dekvéde]mi iÍodá munláj'hol' eg}ben JZ ege'.''dgi e' s/oc|.
ális helyzetükől is ádeklődtünk.

Az egyéni ügyek és információkéÉseknek is időt biztosí
tottunk, a}tol a klub €lnöke iue've dz érdekvédelmi iroda ve'
zetője adott felvilágosílásl '

Nacsa Ferenc nJá.,ászlós

L€vél az E|nöknek

Tisztelt Elnök Bajtárs! Kedves Géza!

sajnálaital köz]Óm' hogy egészségi ál]ltpolom
ra tekintettel a mai nappat kénylelcn vagyok a
szövelségben viselt va]aÍnennyi tiszlségemÚI

KöszŐnöm Neked és valamennyi lisz|ségvi
seló és isÍlerős bajtársamnak a segító együtt
múkijdés!' Kívánok Mindannyiórcknak jó
egészsége! és Sikeres. eredményes munkát'

(A Tanácsadó Testületben siÍnon Béla min
dent ugyanúgy tud és isÍner' mint én' A munká
mat zavartalanulát tudja venni és lb]ytatni')

szívélyes üdvŐzlette].
dr. Hatz\ O||ó |1,á' ezr?des

Például a féIegyházi régió
A BEosZ délalfóldi régiója nemrég rendezte meg a tag'
cg]resüIeti e|nókök munkaéÍekez1etét' A iagegyesületek
vezetói a következó eredményekről éS vállozásokó] szá'

A csongrádi nyugdíjasklubjó kapcsolatot alakított ki egy
szabadkáD nríiködó nyugdíjas klubbal. a kiskunhalasi baj.
tÍrsi egyesúlct eddig 250 katonasíú derített fe1 a város te'
metóibcn, á szenlesi DyügdŰas klub pedig hama|osan nevet
váltoZtat. A szegcdi klub em |éktáb1a elhelyezését kezdemé.
nyczte a volt lakmnyt falára' afélegyházi bajtársi egyesűlel
pcdig jövőre is sot kerít az Életet az éveknek relcezvely.

Elismerés a hadtudományi
tevékenységért
A Zrínyi Miklós Nemze(védelmi EgyclemeD a Magyar
Tudomány Umepe alka]mábó] 2006' november ]4 én
kerul|  .or  d hadIudomjnyi  Pnde/.én) 'o|o/a||/  . : .  J  . /e
nátus ilnnepi i!]éSéÍe.

Az ünnepi ü]ésen a HadtlldományórL ,Pro Militum Ar
tibus'' kitünteió cím adományozásáJa keTült sor eon tá
boÍnokok éS tisztek részére. közlük Csomós Lajos' Far
kas Gábor. Patai Endre. vadászi Tibor nyugállományú

vezérőnagyoknak. Amoczky Pá] nyugállományrí nlémök
ezredesnek. valalnint posztumusz oláh Ist\,án hadscÍcgtá
bornoknak. KŐte]es Jenó. Nárai István' Renényi Gyüla
altííbornagyoknak. Béfces Em]l' Schmidt István vezérór
ná8yoknak' Frey Aldor ezredesnek -' akik pályafutásuk
során vezetó beosztásokban végzett szakmai munkájuk.
ka1clévü|hetetlen éldemeket szereztek a MagyaÍ Néphad.
scljg. i|letve a Magy.]r HoDvédSé.! fejlesztésében' Vala.
meDnyien 'neghatárczó lzerepet játszottak az adott Íegy.
vemem' vagy szolgálati és levékenységének megalapozá.
sában és iríinyításában. és hozzájárultak a magyar hadtu.
domány fejlódéséhez.

-

15



Látogatás a verőcei betegotthonba
A Balassi Bá|int B{lÍÍsi Egye.
Sület nemrógibcn |íto8llást
szervezelt il vclőcci belegotL
honban' ahol dr. Nómeth Ká
Íoly oÍvos c7|€des adol( l/üó
koztitót a bctcgollhon helyze
téÍól. A ltiiÚkollaló urLin bnj-
társi egyesti]cl ttllr i nre8aján.
dékozták tl be(egollhon legÍá'
szorultabb id(js be(e8cn.

TEXTILIABA ''oLToTT" ALMoK. Közel ké| éve. hogy az
Eszak'M,tgyarországi Régió három szolnoki (agsz€rvez€tének
bázisán nóklub a|akult' Havonta rendszeres€n taÍtanak
klubfbglalkozásokat' kéthetente pedig kondicionáló,
egészségmeg6rzó tomát. NemÉg elhatáJozták' hogy össze8yűjlik
ta&jaik és a ''szimpati7ánsok.' által készít€lt alkotiisokal' és azokat
'nutatják be szolnokon. a Helyórségi Művelődési ollhonban'
A íendezvényl sző1lős vilmos a1ezredes. a Jász.Nagykun.szo|nok
Megyei Hadkiegészí(ó Parancsnokság vezetője nyitotta n]€g' A közel
harminc részlvevó, több nrint száz horgo]t és vert csipkéje. kílocsai
és keresztszemes szóttese, goblein technikával készüIt' kűlönbóz6
néretű' témájú és színgazdagságú. képkeretekbe foglalt r€mek€'
mesteri hozzáértésról lanúskodott. Ahogyan mondani szokás az
asszonyok nem csak dz anyagot. a sok.sok munkaórát. hanem
''szívüket'' is adta'k a Íemekművekhez. Joggal reméliik. hogy e7 a
k€zdeményezés majd másult is kt'vetók.e ta|ál.

Feke|e Ist\'ún n\'ú, ezredes

Tisztelt olvasók!

Kérjük. hogy egyesületünk (a nyug
állományÍ klub) életélól. egyedi'
újszerű kczdeményezéseikról kü]d
jenek tudósííst' hogy a sikeres' a
lagsíg óÍdck|ódésére Számot taíó
progrtlnrok máshol is kővelendő
példáulszolgíl janak'

Az írásokat. |énykép€k€t a pinteÍ.

feÍenc@freenrail'hu és l r lloi@
freemai]'hu €rnaiI cí'r]ckrc jLlÍaSsík
el a szerkeSztóbizotlstjgh07'

csak a lbnli cínlckrc kü|döí Íí.
sok me&ielenlelósóÚl't lL unk t.e|e.
lóS!éget vá]lalni' KÚZil.tt(Í ncm óF
zunk meg és nc ln kü|dt in* v iss7a '  A
szerkesztés mialti rövklítós jogát

s.?|k(s:íőhi:.|Íslig

e-r-rriam 1956

A zrínyi Kiadó a foíradalom 50' évfordu.
lóján egyediilálló és várhatóan nagy vissz.
hangot kiváltó kötetet nyúj( át az olvasó.
nak. A téma egyik legkiválóbb hazai sza.
kéÍtóje' HoNáth Miklós és sz€Ízótársa,
Tdipán Eva a még meglév6 fehér foltok
közül a foÍradalom és szabadságharc em-
bervesáeségeinek számbavételéÍe vállal'

A hámm na$/ szerkezeti egységból áuó
mű elsó Észében a harccselekmények so
Í]án e]szenvedett veszteségekÍől' a polgáIi
lakosság ellen vég!€hajtott fegyveÍüasz
nálahól, a soÍiizekÍől, a kádáÍi megtoÍ|ás
során elszenvedett embeÍveszteségeklől
olvashatunk Ezt követ6en a veszteségek
id6b€ü és térbeli megosz|ását' i|letve a ha.
lálozások nemek, koÍcsoportok és az el-
hunytak foglalkozása szeÍinti megoszldsát
vizsgálják a szeÍzók. A kötetet e haÍcok.
ban és a megtoÍlás során elhunyt minlegy
3000 fó halálának ki'riilményeit adatsze.
rűen b€mulató lábláz^lok' illetv€ adattár
zárja. A könyve az emlékezés hangulatát
íelidézd fotók egészítik ki' t€szik teljessé.

Az In meÍnoÍiam 1956 címí kötet -
mintjelenrds' hiiínyPólló munka - rendkí-
viil fontos tényanyagával kiemelkedik az
i'.ven€dik évfordulóm m€eje|enó munkík
soÍábol' így egyaránt sámot tajthat a fm-
radalomban és a szabadságharcban hajdan
részt vev6k' a korszak kutatói és az érdek-
lód6 olvasók fi gyelméÍe.

FTcYELEM!
A Hírlevél lcgul(ibbi számában tet.
tÍik kÓZzó. ho8y a 2007'es évre a ki
ad!ányl 20()6' dcccmber 3l'ig l €hel
az egyesülcl (klub) chdkénél névre.

A kiadv.íly nrgycncs' az 500 Ft.
os n]egrende|ósi díi a iövó évte ter'

vezett öl sz.im nrcrkűklésél saÍan.
tálja. mely a poslakö|ltég t.edezi' A
Hírlevé|ben igycksZünk lÍÚékozla.
tást adni í nyug.il|onrányú kaloná.
kat. katonaözvegyckcl i||elve egye.
Sületeket érintő kéÍdésckr(jl. melye!
a megrendelóknek névrc. címlc szó-
lóan negkÜ1dünk.


